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Zonecollege HVZ Fluvia 

25 februari 2022 om 07u30 

 

LIJST BESLISSINGEN 

 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

Het verslag van de vergadering van 28 januari 2022 wordt goedgekeurd. 

 

2. Aankoop droog- en onderpakken 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist de in beschrijving vermelde aankoop van droog- en onderpakken 

(duikpakken) te gunnen aan Severinus NV, Waregemstraat 210, 8540 Deerlijk voor een 

bedrag van € 15.102,00 (incl. BTW) en adviseert de zoneraad. 

 

3. Aankoop radiocomm voor verschillende posten fase 3 

 

Artikel 1 

Het zonecollege gaat akkoord om de voorgestelde aankoop van radiocommunicatie - fase 

3 te plaatsen bij de firma Abiom en FGS PRO via raamovereenkomst CD-MP-OO-60 en 

adviseert de zoneraad. 

 

4. Aankoop van divers materiaal ter aanvulling AP's 

 

Artikel 1 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van diverse materialen voor 

de aanvulling van de autopompen A303 en A310 en adviseert de zoneraad. 
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5. Aankoop van elektrische stapelaar 

 

Artikel 1 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van de elektrische stapelaar 

Climax S16W450Z-ION voor een bedrag van € 10.285 (incl. BTW) bij de firma TVH Equipment 

nv. 

Artikel 2 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

6. Aankoop van kleine warmtebeeldcamera's 

 

Artikel 1 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van 16 kleine additionele 

warmtebeeldcamera's voor de eerste autopompen bij de firma Fire Technics NV voor een 

bedrag van € 13.919,84 incl. BTW. 

Artikel 2 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

7. Aankoop van software overheidsopdrachten 

 

Artikel 1 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van softwarelicentie 

overheidsopdrachten van de firma Start2Tender by Cipal Schaubroeck. 

Artikel 2 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

8. Aankopen fluorvrij B-schuimconcentraat 

 

Artikel 1 

Het zonecollege valideert de aankoop van een éénmalige vervangingshoeveelheid fluorvrij 

klasse B-schuimconcentraat voor € 18.694,50 BTW incl. bij de firma Belgian Fire Safety bvba. 

Artikel 2 

Het zonecollege beslist de jaarlijkse operationele behoeften voor het fluorvrij klasse B- 
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schuimconcentraat aan te kopen bij de firma Belgian Fire Safety bvba voor een periode van 

4 jaar via raamovereenkomst (Perceel 1) Brandweerzone Antwerpen. 

Artikel 3 

Het zonecollege beslist de jaarlijkse oefenschuimbehoeften aan te kopen bij de firma 

Orchidee Europe BV voor een periode van 4 jaar via raamovereenkomst (Perceel 2) 

Brandweerzone Antwerpen. 

Artikel 4 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

9. Contract SLA telefonie 

 

Artikel 1 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde vernieuwing van servicecontract 

betreffende telefonie bij de firma Hanssens Telecom nv en adviseert de zoneraad. 

 

10. Lijst van aanwendingen 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de bijgevoegde lijst van aanwendingen goed en adviseert de 

zoneraad. 

 

11. Personeelsbewegingen - Wedertewerkstelling 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist de wedertewerkstelling op eigen verzoek van in beschrijving 

vernoemd personeelslid in het stelsel van: administratieve, technische of logistieke taken als 

administratief personeelslid. 

 

12. Personeelsbewegingen - bevordering tot sergeant B 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist om de open plaats in het beroepsmiddenkader in te vullen en 

daarvoor de bevorderingsreserve aan te wenden. 
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Artikel 2: 

Het zonecollege laat toe tot de bevorderingsstage in de graad van sergeant met ingang 

van 1 maart 2022: Mathieu Bostoen. 

 

13. Personeelsbewegingen - ambtshalve ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist het ambtshalve ontslag van in beschrijving vermeld vrijwillig lid van 

het operationeel brandweerpersoneel met ingang van 1 maart 2022. 

 

14. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig 1ste sgt. Piet Desmedt met 

ingang van 1 april 2022. 

 

15. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijw. bwm. Régis Desmet met 

ingang van 1 april 2022. 

 

16. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het vrijwillig ontslag van in beschrijving genoemd vrijw. 

stagedoend brandweerman met ingang van 1 maart 2022. 

 

17. Personeelsbewegingen - Benoeming beroepsbrandweerman 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist de benoeming van Nick Strobbe als lid van het operationeel 

brandweerpersoneel in het beroepskader in de graad van brandweerman met ingang van 1 
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april 2022. 

 

18. Aanstelling zonecommandant 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van het PV van selectieprocedure voor de aanstelling van een 

zonecommandant en adviseert de zoneraad tot aanstelling van de hoogst gerangschikte 

kandidaat, zijnde maj. Olivier Dorme, met ingang van 1 maart 2022. 

Maj. Jan Leenknecht wordt aangesteld als adjunct zonecommandant met ingang van 1 

maart 2022. 

 

19. Permanent open verklaren overgang statuut 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de permanente vacant verklaring van plaatsen als hulpverlener-

ambulancier in het vrijwillig kader via overgang goed en adviseert de zoneraad. 

 

20. Interne bevordering administratief personeel 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege verleent goedkeuring aan het PV van selectieprocedure via interne 

bevordering voor de functie van:  

- administratief coördinator Personeel en Organisatie (B) 

- administratief coördinator beleidsondersteuning (B) 

Artikel 2: 

Het zonecollege gaat akkoord om de eerst gerangschikte kandidaat in de beide functies 

aan te stellen met ingang van 1 maart 2022. 

 

21. Jaaractieplan 2022 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege verzoekt de raad tot validatie van het ontwerp van jaaractieplan 2022 dat 

voorgelegd wordt in uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025. 
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22. Organisatie DGH: stand van zaken 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt hiervan akte. 

 

23. Stormen Eunice & Franklin 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van de uitrukcijfers, van de personeelskost en van de 

opgelopen materiële schade. 

Artikel 2: 

Het zonecollege beslist de brandweerinterventies n.a.v. de stormen Eunice en Franklin van 18 

tot 21 februari 2022 vrij te stellen van retributie en adviseert de zoneraad. 

 

24. Interventiestatistieken 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de geactualiseerde statistieken. 

 


